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O conceito de paisagem parece estar associado ao ideário ecológico desde sua raiz alemã, onde a 
análise da paisagem criada por naturalistas descrevia, e dentro de determinados parâmetros, 
compreendia a produção natural das paisagens. Na contemporaneidade a utilização e reflexões que 
abordam o conceito de paisagem, vem muitas vezes a desconsiderar  processos de produção 
antrópicos dos espaços, dando características pré-industriais ao conceito, invisibilizando a produção 
do espaço pelos processos  de globalização, e suprimindo a ação de agentes sociais determinantes  
nas diversas interações que participam do constante  ciclo de modificação das paisagens, sejam 
rurais ou urbanas. Com a abertura metodológica que Bertrand e Bertrand apresentaram devido a 
estagnação da ideia da Geossistêmica da década de 70 do século passado, o conceito de território 
pode ser abordado por esta analise, o que complementou a metodologia Geossistêmica com a 
criticidade necessária para a abordagem geográfica do inicio do século XXI.  A partir desta reflexão 
este artigo tem como objetivo a demonstração de como o conceito de rede abordado por 
Haesbaert(2006) e Porto-Gonçalves(2006), em conjunto com o aporte teórico-metodológico dado  
por Bertrand na ideia da Geossistêmica, e o pensamento descolonial, podem dar a complexidade  de 
análise necessária para uma real representatividade  nos estudos que abordam  a categoria de análise 
da paisagem como principal fator de entendimento dos espaços, sobretudo em um recorte de escala 
local. 
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O CONCEITO DE PAISAGEM E A CIÊNCIA  GEOGRÁFICA 
 

 Desde seu princípio com os naturalistas as visões sobre o conceito de paisagem vêm se 
alterando e se tornando mais complexas. No seu princípio os trabalhos que abordavam a paisagem 
se continham em descrever e entender por meio de observação e experiências empíricas o 
entendimento de biomas, ecossistemas e paisagens, por meio de grandes viagens cuja observação e 
a comparação com paisagens já conhecidas auxiliavam as conclusões. Por estes meios obras como 
“Cosmos” de Alexander Von Humboldt, considerada por muitos como a primeira obra geográfica 
produzida, deu ao seu autor grande reconhecimento, não só por sua obra cientifica que realmente 
aborda boa parte das paisagens do globo, mas também pelas historias e lendas que o acompanharam 
com suas viagens e caminhadas por vários dos continentes quase inexplorados. Mas além de 
Humboldt, Carl Ritter com o livro “Geografia comparada” e Fredrich Ratzel com sua obra 
“Antropogeografia” são outros exemplos de clássicos que abordam o conceito de paisagem.                  
  Humboldt priorizava uma forma de visão holística da paisagem, associando diversos 
elementos, que incluíam a ação da natureza e a ação humana, de forma que ele criou assim um 
método de observação da paisagem, amplificando as fronteiras da ciência geográfica no Século 
XVIII. Com a obra completa de Humboldt outros geógrafos de épocas próximas se dedicaram a 



evolução da visão do conceito de paisagem e principalmente com o limiar do século XIX a ideia de 
“Landschaft” ganhou novas visões e métodos de ser compreendida e interpretada.    
.  Carl Ritter deu uma nova função à geografia. Ela se tornou uma forma de ciência também do 
entendimento dos lugares, regiões, países, sendo uma forma de entendimento espacial, da 
representação de locais, dando ênfase já a uma visão regionalista. Ritter privilegiava as descrições 
de análises regionais, visibilizando suas diferenças e as separando a partir de suas disparidades, o 
que pode ser observado na obra “Geografia comparada”. 
 

“A obra de Ritter já é explicitamente metodológica. Em seu principal 

trabalho, Geografia Comparada, há um intuito deliberado de propor uma 

Geografia, sendo assim um livro normativo. A formação de Ritter também é 

radicalmente distinda da de Humboldt, enquanto aquele era geólogo 

ebotânico, este possui formação em Filosofia e História. Ritter define o 

conceito de “sistema natural”, isto é, uma área delimitada dotada de uma 

individualidade. A Geografia deveria estudarestes arranjos individuais, e 

compará-los. Cada arranjo abarcaria um conjunto de elementos, 

representando uma totalidade, onde o homem seria o principal elemento. 

Assim, a geografia de Ritter é, principalmente, um estudo dos lugares, uma 

busca da individualidade destes”. (MORAES, 1994). 

 
  Ratzel na sua obra “Antropogeografia” já se apega mais ao conceito de paisagem para a 
geografia de modo que ele descreve por métodos dialéticos elementos que ele considerava fixos da 
paisagem, como serras, rios, depressões e outros elementos móveis derivados da ação cultural 
humana, abordando uma espécie de distanciamento da cultura do meio natural. Visão esta que 
explica a utilização já por Ratzel do termo “Geografia Cultural” onde a natureza logicamente traz 
algumas barreiras para a utilização dos espaços , mais Ratzel tinha como base em seus estudos a 
busca pelo compreensão de como as condições naturais modificam a forma de organização espacial 
das sociedades . Sobre Ratzel  cola Antonio Carlos Robert de Moraes: 

 

“A geografia proposta por Ratzel privilegiou o elemento humano e abriu 

várias frentes de estudo, valorizando questões referentes à História e ao 

espaço, como: a formação dos territórios, a difusão dos homens no Globo 

(migrações, colonizações, etc), a distribuição dos povos e das raças na 

superfície terrestre, o isolamento e suas conseqüências, além de estudos 

monográficos das áreas habitadas. Tudo tendo em vista o objetivo central 

que seria o estudo das influências, que as condições naturais exercem sobre 

a evolução das sociedades. Em termos de método, a obra de Ratzel não 

realizou grandes avanços. Manteve a idéia da Geografia como ciência 

empírica, cujos procedimentos de análise seriam a observação e a 

descrição.” 

 



 Não só para Ratzel mais também para seu contemporâneo Vidal de La Blache as paisagens 
se aproximam de porções espaciais dependentes da cultura em ação, dos parâmetros econômicos, 
sociais e ideológicos. La Blache dá uma nova característica à geografia ao final de seus estudos. 
Como se tornou um expoente em sua área de conhecimento ele foi capaz de dar uma característica  
antideterminista à ciência geográfica, o que influenciou diretamente a visão e os trabalhos 
geográficos que utilizavam-se da paisagem como principal forma de entendimento do meio 
observado. 

 

“Vidal de La Blache definiu o objeto da Geografia como a relação homem-

natureza, na perspectiva de paisagem. Colocou o homem como um ser ativo, 

que sofre a influência do meio, porém que atua sobre este, transformando-o. 

Observou que as necessidades humanas são condicionadas pela natureza, e 

que o homem busca as soluções para satisfazê-las nos materiais e nas 

condições oferecidos pelo meio. Neste processo, de trocas mútuas com a 

natureza, o homem transforma a matéria natural, cria formas sobre a 

superfície terrestre.” (MORAES,1994). 

 
 Com o crescimento e a consolidação da escola geográfica anglo-americana o termo em 
inglês “Landscape” sinônimo de “ Landschaft” ou Paisagem em português, ficou conhecido e, 
baseada principalmente na geomorfologia, a paisagem ganhou várias concepções   e métodos de 
análise. Com o início do século XX alguns autores como Otto Schluter, já em 1907, coloca a 
paisagem como um objeto da geografia humana, conciliando o estudo das flutuações da cobertura 
vegetal com as áreas humanizadas da Alemanha. Já Siegfried Passarge, também alemão, propõe em 
1913 o conceito de “ciência da paisagem”, mas, foi Alfred Hettner que com base nos 
conhecimentos produzidos por Kant propos três parênteses ou subdivisões quanto à ação, reflexão e 
algumas vezes até metodologias distintas: a geografia geral onde se enquadrariam a geomorfologia, 
a geografia econômica, a climatologia geográfica entre outros, e na perspectiva da geografia 
regional, a geografia nomotética que tinha como base o método da comparação das paisagens, e a 
geografia idiográfica  que metodologicamente busca um conjunto especifico de uma paisagem 
tentando entender como se organiza internamente. 
 Carl Sauer na sua obra “Morfologia da Paisagem” entende a formação das paisagens em 
uma perspectiva morfológica e define o conceito de “Paisagem Cultural” que consiste na 
materialização espacial dos pensamentos, culturas. 
  A compreensão das paisagens exige certo enfoque quanto a metodologias para o 
entendimento de todos os elementos envolvidos na formação e transformação das mais diferentes 
paisagens não podendo desconsiderar a temporalidade e a escala envolvida em cada região ou lugar 
estudado. Com isso a teoria geral dos sistemas primeiramente discutida por Ludwig von 
Bertalanffy, com forte influência da Escola Soviética, aparece como um aporte metodológico para o 
estudo das paisagens, teoria essa que influenciou diretamente as teorias de Victor Sotchava, sendo 
este o primeiro a elaborar uma teoria Geossistêmica como um método de compreensão da 
paisagem. Porém foi um francês Georges Bertrand que lança o método Geossistêmico como um 
paradigma dentro da ciência geográfica, abrindo um parêntese, principalmente na metodologia da 
geografia física, e a partir deste ponto desenvolveremos as reflexões neste artigo de como a 
Geossistêmica pôde e ainda pode mesmo com o limiar do século XXI, a partir de complementos 
como o conceito de rede e o entendimento da reapropriação social da natureza, adicionar elementos 
ao entendimento das paisagens, principalmente em uma escala  local . 
 
  



 A TEORIA GERAL DOS SISTEMA E SUAS VARIAÇOES  
 

 Como dito anteriormente a primeira teoria relacionada a ideia de sistemas como conhecemos 
foi proposta por Ludwig von Bertalanffy, biólogo austríaco, em 1937, na Universidade de Chicago. 
Mas  esta teoria se mostrou passível de modificações, ela relacionava os sistemas a um conjunto de 
elementos com variáveis  e características diversas, que mantêm relações entre si e entre o meio 
ambiente. A análise poderá estar voltada para a estrutura desse sistema, para seu comportamento, 
para as trocas de energia, limites, ambientes ou parâmetros (GREGORY, 1943). Com certeza a 
concepção criada por Bertalanffy se aproxima das conceitualizações utilizadas por geógrafos como 
Sotchava e Bertrand na segunda metade do século XX. Esta concepção baseava-se na 
termodinâmica, isto é: na lei da conservação de massa e na lei da conservação de energia, 
relacionando estas leis a dinâmica dos fluxos de massa dentro dos sistemas. Mas esses geógrafos, 
mesmo o primeiro vindo de uma escola russa com tendências a biogeografia e Bertrand da escola 
francesa com forte influencia da Geomorfologia,  viram a necessidade de um pensamento paralelo 
no entendimento dos sistemas, a Geossistêmica, isto é, haveria vários sistemas com trocas de 
energia e massa diferentes e formas diferentes, o que reflete na necessidade de uma  sistematização  
dentro do conceito.  

 Como coloca Veado, sobre a influência da termodinâmica. 

 

 “O balanço da energia e da matéria que entram e saem é o 

estado do geossistema num dado momento. Em outras palavras, 

o estado do geossistema é o resultado efetuado pela energia e 

matéria.” (VEADO, 1995) .    
   

Com base na teoria das paisagens da Escola Russa, Victor Sotchava  elabora na década de 
60  a teoria dos Geossistemas , tentando trazer uma  sistematização para a visão sobre o conceito de 
paisagem,  sistematização que o próprio Sotchava entendia desta forma , 

 

 “O geossistema subdivide-se em três ordens dimensionais – 

planetária, regional e topológica –, onde as classes de unidades 

homogêneas são chamadas de geômeros e as unidades de 

estrutura diferenciada de geócoros.” (SOTCHAVA, 1978). 

 

      No fim da mesma década, Georges Bertrand complementa a teoria de Sotchava na medida 
que apoia seu pensamento Geossistêmico na tríade que a paisagem continha alguns elementos 
básicos  de análise,  seu potencial ecológico, sua exploração biológica e a ação antrópica 
relacionada a determinada paisagem.  Logicamente com os trabalhos contemporâneos de Tricart, 
com relação à noção de escala e sua importância para a geografia, principalmente para a geografia 
teorético quantitativa, auxiliaram o novo pensamento Geossistêmico elaborado por Bertand, 
trabalhando com as escalas de zona, domínio, região natural, geossistema, geofácies e geótopo, 



tentando trabalhar a sistematização dentro do conceito com forte influência da geomorfologia. E foi 
esta correte Geossistêmica que grande parte dos geógrafos mais voltados para chamada geografia 
física no Brasil seguiram com professores como Ab’Saber e Monteiro, entre outros, logicamente 
concomitante com a realidade geográfica da época onde a reformulação critica na geografia ainda 
estava por acontecer, onde a categoria de análise do território ganharia uma importância ímpar em 
um contexto de uma geografia crítica tornando a Geossistêmica  passível de contestações  , mesmo 
com Bertand  fazendo menção a ação antrópica a não relação com a capacidade critica do conceito 
de território não só separou (pois a confusão entre sistemas e paisagens era típica) como submeteu a 
ideia de geossistema ao conceito de paisagem. 
 Observando isso, autores como o próprio Bertand trabalharam na evolução na ideia do 
geossistema abrangendo agora os conceitos de território e paisagem junto com a Geossistêmica 
como seu método de análise, visão esta que modifica o método Geossistêmico, que se mostraria um 
método transversal com uma análise holística, abarcando assim as temporalidades expressas na 
paisagem sejam elas sociais, econômicas ou simbólicas. 

A partir deste pequeno elucidamento sobre a Geossistêmica dentro da geografia, e com a 
abertura  dada por Bertrand com a inclusão da categoria de analise do território no método cientifico 
da Geossistêmica, podemos pensar na  ideia de Rede, e a noção de sistema-mundo-moderno-
colonial para a análise territorial já que a manutenção deste sistema vem impondo determinadas 
transformações a alguns tipos de paisagens principalmente na América Latina.        
      

NATUREZA, PAISAGEM, MEIOAMBIENTE E A LÓGICA DO CAPITAL 

 A noção de desenvolvimento, enquanto prática e discurso, como algo bom e que traz 
melhorias as pessoas, ao espaço e ao coletivo, aparece rotineiramente em nossas vidas. Em 
propagandas, nos meios de comunicação, em projetos públicos e privados, e mesmo na percepção 
dos indivíduos, que usualmente se apropriam desse entendimento de desenvolvimento, onde o novo, 
independente de sua forma, necessariamente significa melhorias, o que normalmente é entendido 
como progresso. Mas existem algumas indagações referentes a esse desenvolvimento. A quem 
atende? Quem são seus atores e sujeitos? Quais os interesses omitidos neste discurso? O que é, de 
fato, esse desenvolvimento? Até onde essa noção de “des”envolvimento  pode influenciar 
diretamente no surgimento ou fragmentação dos conflitos sócio-ambientais que modificam nossas 
paisagens neste período pós-moderno. 

Com uma maior preocupação com as questões ambientas principalmente a partir do fim da 
década de 70 do século passado, e também pensando a partir de questões como a influência do 
capital, tanto local como estrangeiro, leva a invisibilização de identidades, culturas e saberes, bem 
como os movimentos de resistência que vão surgir dessa condição. Observando as reestruturações 
no tempo do trabalho e a percepção dos indivíduos acerca de sua própria realidade e espaço, e, além 
disso, com este período pós-moderno, o sistema capitalista espacializa suas tendências no território 
com muito mais dinamismo e velocidade, e também tendo como base que não podemos analisar 
questões como a problematizações sócio-ambientais simplesmente como uma relação direta e única 
dos processos de produção espacial e de mercadorias, mas também como uma relação de poder, já 
que esta relação de poder permeou as decisões sobre a utilização territorial e espacial da América 
Latina desde o princípio de seu “des”envolvimento (SCARIM,2010), segundo David Harvey , a 
análise da lógica territorial do poder diz: 

 

“As práticas imperialistas, do ponto de vista da lógica capitalista, referem-

se tipicamente a exploração das condições geográficas desiguais sobre as 

quais ocorre a acumulação de capital, aproveitando-se igualmente das 



‘assimetrias’ inevitavelmente advindas das relações espaciais de troca” 

(HARVEY, 2004: 35). 

Estas condições geográficas desiguais ou assimétricas, por onde o capital espacializa suas 
tendências, nos mostra a grande capacidade de modificações espaciais provenientes deste sistema 
capitalista, neste novo imperialismo que nos é imposto, não mais pela conquista territorial, mas sim 
pelo capital financeiro, pelo poderio militar, pela hegemonia dos meios de comunicação, e pela 
nova forma de ordem ou desordem mundial imposta, relacionada ao sistema-mundo-moderno-
colonial, que diariamente reafirma seu poderio pelos meios citados a acima e outros, como as 
tendências da moda, a exportação de um estilo de vida entre outros. 

Para iniciarmos as reflexões acerca do tema natureza, sugiro que partamos da observação 
de Porto-Gonçalves (2006) no que se refere ao conceito de natureza.  

 

“Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia 

do que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, 

sendo na verdade e instituído pelos homens. Constitui um dos pilares 

através do qual os homens erguem as suas relações sociais, sua produção 

material e espiritual, enfim, a sua cultura.” 

 

O desenvolvimento, enquanto instrumento de progresso e evolução de uma sociedade, é um 
discurso que só pode existir onde a concepção de natureza está subjugada a esse ponto discorrido 
anteriormente por Porto-Gonçalves. E o desenvolvimento, legitimado pelo Estado, se legitima 
também pela concepção de natureza, também atribuída pelo Estado. E enquanto aparelho político-
ideológico, o Estado é de construção social, mas também, e principalmente, é de coerção social, 
pois se possui esta instituição o pensamento hegemônico de uma sociedade, ou a ideologia, como 
trabalha Marx, fatalmente vamos observar uma legitimação conceitual onde o Estado permanece 
soberano.  
 

 “Tem-se como necessário o artifício das leis para evitar que 

retornemos ao reino animal, tido como lugar dos instintos. O Estado, a lei e 

a ordem são tomados como necessários para evitar o primado da natureza, 

onde reina o caos ou, no máximo, a “lei da selva”, onde todos lutam contra 

todos. Basta um rápido olhar sobre os diversos Estados constituídos com 

suas leis e ordens para notarmos o quadro de fome, de guerras, de 

opressões e violências de todos os tipos que eles mesmos instituíram em 

nome de civilização para constatarmos a inconsistência deste tipo de 

abordagem. Na verdade, encontramo-nos diante de um conceito de natureza 

que justifica a existência do Estado. Este é condição de “civilização” e 

“primitivos” são os povos que não têm Estado. Esta é uma das razões para 



que se chame de ingênuo ao ecologista que cita o indígena como modelo de 

relação entre o homem e a natureza.”  

 “Além disso, a expressão dominar a natureza só tem sentido a partir 

da premissa de que o homem é não-natureza... Mas se o homem é também 

natureza, como falar em dominar a natureza? Teríamos que falar em 

dominar o homem também... E aqui a contradição fica evidente. Afinal, 

quem dominaria o homem? Outro homem? Isso só seria concebível se 

aceitássemos a ideia de um homem superior, de uma raça superior, pura – e 

a História já demonstrou à farta as consequências destas concepções.” 

Porto-Gonçalves (2006) 

 
 Reinventar a concepção de natureza, hoje, é também ressignificar o tempo do trabalho, os 
espaços, os indivíduos, as identidades. Mas também é ressignificar a própria concepção de Estado e 
suas políticas. 

Esta espacialização do capital relatada acima segue algumas tendências, além claro, dos 
fluxos de grande capital, tem relação com a necessidade da manutenção do chamado Sistema-
mundo-moderno-colonial, que tem suas bases na no período colonial e é reafirmado com a 
formação dos estado-nação como vemos hoje , que segundo Haesbaert e Porto-Gonçalves  trata-se 
de “uma invenção histórica europeia que, depois, se generalizou para o mundo como parte do 
colonialismo e do imperialismo, enfim, como parte da constituição de um grande sistema estatal: o 
sistema-mundo-moderno-colonial”. 
 Entender fatores que estão promovendo a transformação das paisagens se torna mais fácil a 
partir da análise em rede de determinada localidade vendo, por exemplo, qual e rede urbana que age 
influenciando a paisagem e a integrando a métodos como a historiografia da localidade, a análise de 
ação das redes integradas, ao método geossistêmico revisado por Bertrand e Bertrand , buscando a 
profundidade crítica exigida pela geografia do final do século XX começo do século XXI.  
 
 
      
 CONCLUSÃO  

 Conceitualizações como as citadas anteriormente, podem ser apropriadas pela 
Geossistêmica, com a abertura na metodologia, a visão crítica, adicionada com a aproximação da 
noção de sistema-mundo-moderno-colonial, ou com a visão de rede, por exemplo, distancia a 
Geossistêmica de uma metodologia com características pré-industriais, não somente estas 
conceitualizações acima, como as aplicadas por Milton Santos, com relação a analise temporal, 
como a ideia de rugosidade, e analises econômica podem também ser integradas a esta forma de 
analise.  
 Os conceitos discorridos por Porto-Gonçalves, como o de natureza, são de muita valia já que 
hoje com as paisagens do globo quase completamente conhecidas e modificadas, este conceito de 
natureza nos exige a criticidade e a capacidade de englobar — não que esta separação seja 
necessária— a metodologia da “geografia física”, e capacidade de analise da “geografia crítica” 
buscando assim uma utilização conforme a atual tendência da ciência geográfica do inicio do século 
XXI.   
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